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 چکیده

توان می هاآنیکی از مهم ترین دارد. دیسک(پروانه) کاربرد هاي متنوع و متعددي در صنایع مختلف -سیستم هاي اورهنگ روتور
 ،سازي. پس از مدلشودمیدر این مقاله رفتار ارتعاش جانبی و پیچشی یک روتور اورهنگ مطالعه به پیشرانش شناور ها اشاره کرد. 

سپس با جایگذاري پارامتر هاي سیستم، پاسخ دینامیکی سیستم  .گرددمیروش الگرانژ استخراج  معادالت حاکم با استفاده از
سرعت هاي توان می. با استفاده از نمودار کمبل می شودکمبل ارائه  ي تحت عنواند که این پاسخ ها در نموداریآمیبدست 
ر جرم تاثیهمانند سیستم اصلی پارامترهاي تغییر . در ادامه تاثیر آورددو حالت پسرو و پیشرو بدست  سیستم را دربحرانی 

ررسی قرار مورد ببر روي فرکانس هاي طبیعی سیستم از یکدیگر و از دیسک  هاانفاصله یاتاق دیسک بر سرعت بحرانی و تاثیر
، جرم دیسک پارامترهایی همچوندهد شوند. نتایج حاصل نشان میمیارائه  ینمودارهایبدست آمده به صورت نتایج  گیرد ومی

عی تاثیر بسزایی بر روي فرکانس هاي طبی فاصله یاتاقان سمت راست با یاتاقان میانی و فاصله یاتاقان میانی تا مرکز دیسک
و با اعمال شرایط مرزي مختلف بدست  تحلیلیبا توجه به این نکته که معادالت حرکت به صورت  سیستم و پایداري آن دارد.

 هاي مشابه در صنایع مختلف استفاده شود.توان از پاسخ دینامیکی این معادالت در تحلیل و بررسی روتورده است میآورده ش

  .سرعت بحرانی؛ ارتعاشات پیچشی؛ ارتعاشات جانبی؛ روتور اورهنگ: کلمات کلیدي

 مقدمه -1

ها، پیشرانش شناورهاي دریایی، فن صنعت خودرو، هاي اورهنگ کاربردهاي متنوع و متعددي در صنایع مختلف از جملهروتور
دارند. شفت اورهنگ شفتی است که از یک سمت به موتور متصل است و توسط  غیرهو از موتورهاي هواپیما  برخی، توربین هاي بادي

نمونه هایی از این ت که ها) متصل شده اسهایی به پرهیک الی چند یاتاقان مهار شده و از سمت دیگر آزاد است و به دیسک (در حالت
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 مدل کرد 1برنولی-به عنوان تیر اویلر ها گهنمحور روتور اور توانمیدر برخی اوقات مشاهده کرد.  )1(توان در شکل نوع روتورها را می

مطالعه فرکانس هاي طبیعی و سرعت هاي بحرانی این نوع سیستم ها  است. ايکه در استخراج و حل معادالت بسیار فرض کمک کننده
 شوند از اهمیت باالیی برخوردار است.دیسک(پره) شناخته می-که تحت عنوان سیستم شفت

  
(b) (a) 

  
(d) (c) 

 .در صنعت نمونه هایی از کاربرد روتور اورهنگ .1شکل 

پروانه -محور پیچشی جفت شده-به مدلسازي عددي و تجزیه و تحلیل تجربی ارتعاشات طولی ]1[ چان ون هوانگ و همکاران
عددي سیستم پرداخته اند و سپس پاسخ هاي بدست آمده از روش  به مدلسازي متمرکزبا روش جرم هاي  هاآنیک کشتی پرداختند. 

سی ارتعاشات ربه بردر پژوهشی دیگر  ]2[ ون هوانگ و همکاران چان. مقایسه کردندتست عددي را با روش تجربی در شرایط مختلف 
سیستم روتور اورهنگ را توسط یک دیسک صلب متصل  هاآندریایی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداختند.  پروانه-عرضی و پیچشی محور

ش روز ا استفاده اهاي گذراي سیستم را بو پاسخ  کردند ر مهار شده است مدلبه محور که از سمت دیگر آن توسط تکیه گاه یکسرگیردا
ررسی تاثیر ببه مقایسه کرده و آزمایش تجربی  را با پاسخ هاي بدست آمده از بدست آمده تحلیلی نیوتن بدست آوردند. سپس پاسخ هاي

در پژوهشی دیگر به بررسی پاسخ  ]3[چان ون هوانگ و همکاران  پرداختند. روتور در پاسخ هاي سیستم سرعت هاي دورانی مختلف
حاکم را  معادالت هاآن. پروانه دریایی با در نظر گرفتن اصطکاك وابسته به سرعت پرداختند-یاتاقان یک محور-دینامیکی سیستم محور

اصطکاك موجود در یاتاقان ژورنال به صورت یک گشتاور اصطکاکی در معاالت ي ژورنال بدست آوردند که هاانبا در نظر گرفتن یاتاق
و در انتها به معادالت حاکم را به روش عددي حل کردند  3و روش نیومارك 2رافسون-ظاهر شده است. سپس با استفاده از روش نیوتن

به بررسی ارتعاشات  ]4[ساکاتا و همکاران  .پرداختندیاتاقان بر روي ضریب اصطکاك از جمله سرعت دورانی  پارامترهاي مختلف بررسی
جنبشی و انرژي  با استفاده از روش المان محدود انرژي هاآنپرداختند.  ،ژیروسکوپیک ممان با در نظر گرفتنارتجاعی  ايوانهروتور پر
بدست آورده و با استفاده از معادالت الگرانژ معادالت حرکت سیستم به صورت جداگانه محور، پره و دیسک نگهدارنده پره ها را  کرنشی

بدست آمده از تجهیز آزمایشگاهی . سپس پاسخ هاي دینامیکی بدست آورده شده از روش تحلیلی را با پاسخ هاي را استخراج کردند
پرداختند.  تشدیدعرضی یک محور محرك دریایی تحت -به بررسی دینامیک جفت شده طولی ]5[دانگلین زو و همکاران  .مقایسه کردند

1 Euler–Bernoulli beam theory 
2 Newton-Raphson Method 
3 Newmark-β Method 
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معادالت حاکم را با فرض پیوسته بودن سیستم و با استفاده از اصل همیلتون بدست آوردند که به دلیل استفاده از اصل همیلتون  هاآن

معادله حرکت و شرایط مرزي  4ادامه با استفاده از روش گالرکینعالوه بر معادله حرکت شرایط مرزي سیستم نیز بدست آمده است. در 
بر روي نیروي بحرانی  6معادالت حاکم حل شده و در انتها به بررسی ضریب میرایی 5ی بعد کرده و با استفاده از روش مقیاس چندگانها بر

بدنه ضد آب یک زیردریایی با استفاده از -محور-به آنالیز ارتعاشاتی سیستم پروانه ارتجاعی ]6[فنگ چن و همکاران  پرداخته شده است.
محور و -معادالت حرکت پروانه ارتجاعی و کردهمدل  برنولی-تیر اویلر صورتبه را محور آنها پرداختند.  FRFروش زیرسازي مبتنی بر 

-محور-محور، بدنه ضد آب، پروانه ارتجاعی-. در ادامه مشخصات دینامیکی پروانه ارتجاعیندبه صورت مجزا بدست آوردرا بدنه ضد آب 
 نتایج تجربی مقایسه کردند. بدنه ضد آب به صورت مجزا بدست آورده شده و در انتها پاسخ هاي بدست آمده را با

پیچشی یک روتور اورهنگ با یک دیسک صلب در انتهاي آن که از سمت دیگر توسط دو -رفتار ارتعاش جانبی مقالهدر این 
الزم به ذکر است که سیستم به صورت مدل چهار درجه آزادي جفکات  گیرد.مییاتاقان مهار شده اند به روش تحلیلی مورد بررسی قرار 

براي این منظور  براي بدست آوردن معادالت حاکم از روش معادالت الگرانژ استفاده شده است. مدل شده است. محور راه اثر پیچشبه هم
نده آید. در ادامه معادله اتالف که در برگیرمیبدست  پتانسیل سیستمشود و سپس انرژي میابتدا انرژي جنبشی سیستم بدست آورده 

 مدل شده که نیاز برنولی-تیر اویلر صورت. محور موجود در سیستم به می شودمیراگر هاي مدل شده براي یاتاقان است بدست آورده 
نها انرژي ت است انرژي کرنشی آن محاسبه شود از طرفی فرض شده است کرنش عرضی تیر نسبت به کرنش پیچشی آن ناچیز است پس

ا حل شود. در انتها بمیاز معادله الگرانژ معادالت گسسته حرکت بدست آورده  آید. سپس با استفادهمی کرنشی حاصل از پیچش بدست 
مله پارامترهاي سیستم از ج اثر تغییرسپس  .آیدمیتحلیلی معادالت حاکم فرکانس هاي طبیعی و سرعت هاي بحرانی سیستم بدست 

گیرد و یممورد مطالعه قرار  بر مقدار فرکانس هاي طبیعی سیستم هااناز همدیگر و فاصله دیسک تا یاتاق هاانله یاتاقفاص جرم دیسک،
 شوند.مینتایج به صورت نمودارهایی براي درك بهتر موضوع ارائه 

 و استخراج معادالت حاکم سازيمدل -2

شماتیک  )2(در شکل . می شوددر این بخش معادالت حاکم بر سیستم روتور اورهنگ با توجه به شرایط مرزي موجود استخراج 
جرم حجمی، مساحت سطح  به ترتیب 𝐽𝐽 و 𝜌𝜌، 𝐴𝐴، 𝑙𝑙1 ،𝑙𝑙2 ،𝐸𝐸 ،𝐼𝐼 ،𝐺𝐺 در آننشان داده شده است که  مدلسازي شده وتور اورهنگرسیستم 

ی و ، گشتاور دوم سطح، مدول برشمقطع، فاصله یاتاقان سمت راست با یاتاقان میانی، فاصله یاتاقان میانی تا مرکز دیسک، مدول یانگ
𝐿𝐿شود میمشاهده  )2(همان طور که در شکل  .باشدمی سطح یگشتاور دوم قطب = 𝑙𝑙1 + 𝑙𝑙2 و  است𝑚𝑚 ،𝑒𝑒 ،𝐼𝐼𝑇𝑇  و𝐼𝐼𝑃𝑃  به ترتیب جرم

(که براي مقطع دایره به دلیل تقارن با  𝑌𝑌و  𝑋𝑋هاي عرضی آنباالنسی، گشتاور لختی حول محورآنباالنسی دیسک، خروج از مرکز جرم 
 باشد.می 𝑍𝑍و گشتاور لختی حول محور ) هستند یکدیگر برابر
𝑥𝑥 ،𝑦𝑦 ،𝜃𝜃𝑥𝑥 ،𝜃𝜃𝑦𝑦  و𝜃𝜃𝑧𝑧  به ترتیب تغییر شکل عرضی در راستاي𝑋𝑋 تغییر شکل عرضی در راستاي ،𝑌𝑌،  پیچش در راستاي𝑋𝑋 پیچش ،

مدل چهار درجه آزادي جفکات به همراه در نظر گرفتن پیچش محور (در مجموع  که بیانگر باشدمی 𝑍𝑍و پیچش در راستاي  𝑌𝑌در راستاي 
، نیروي خارجی در 𝑋𝑋نیروي خارجی در راستاي  به ترتیب 𝑀𝑀𝑧𝑧و  𝐹𝐹𝑥𝑥 ،𝐹𝐹𝑦𝑦 ،𝑀𝑀𝑥𝑥 ،𝑀𝑀𝑦𝑦نیروها و گشتاورهاي خارجی  .است) درجه آزادي 5

و  𝑥𝑥𝐺𝐺 باشد.می 𝑍𝑍گشتاورهاي خارجی در راستاي  و 𝑌𝑌، گشتاورهاي خارجی در راستاي 𝑋𝑋، گشتاور هاي خارجی در راستاي 𝑌𝑌راستاي 
𝑦𝑦𝐺𝐺 ی است که از نقطه محور مختصات𝐺𝐺 ) محور با سرعت دورانی ثابت  کند.میمرکز آنباالنسی) گذر𝜔𝜔  کند.میدوران 

شود. براي این منظور ابتدا الزم است که رابطه تغییر شکل براي استخراج معادالت حاکم از روش معادالت الگرانژ استفاده می
 توان نوشت:) میb. 2و زاویه پیچشی را بدست آورد که براي این منظور با توجه به شکل ( 𝑦𝑦𝐺𝐺و  𝑥𝑥𝐺𝐺عرضی 

)1( 
𝑥𝑥𝐺𝐺 = 𝑥𝑥 + 𝑒𝑒 cos𝜑𝜑 
𝑦𝑦𝐺𝐺 = 𝑦𝑦 + 𝑒𝑒 sin𝜑𝜑 
𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧 

4 Galerkin Method 
5 Multiple Scales Method 
6 Damping Ratio 
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(b) (a) 

 .شماتیک سیستم روتور اورهنگ مدلسازي شده .2شکل 

 آیند:میبدست  زیر) نسبت به زمان روابط 1از رابطه ( با گرفتن مشتق اول

)2( 
�̇�𝑥𝐺𝐺 = �̇�𝑥 − 𝑒𝑒�̇�𝜑 sin𝜑𝜑 
�̇�𝑦𝐺𝐺 = �̇�𝑦 + 𝑒𝑒�̇�𝜑 cos𝜑𝜑 

�̇�𝜑 = 𝜔𝜔 + �̇�𝜃𝑧𝑧 
 𝑍𝑍و سرعت دورانی در جهت  𝑌𝑌در جهت  مکانتغییر ، سرعت 𝑋𝑋جهت در  مکانتغییر  به ترتیب سرعت �̇�𝜃𝑧𝑧و  �̇�𝑥 ،�̇�𝑦 در آن که

انرژي جنبشی  همچنین باشد.می 𝑍𝑍و شتاب دورانی در جهت  𝑌𝑌، شتاب در جهت 𝑋𝑋در جهت  به ترتیب شتاب �̈�𝜃𝑧𝑧و  �̈�𝑥 ،�̈�𝑦باشد و می
 :]8[آیدسیستم به صورت زیر بدست می

)3( 𝐾𝐾𝐸𝐸 =
1
2
𝑚𝑚(�̇�𝑥𝐺𝐺2 + �̇�𝑦𝐺𝐺2) +

1
2
𝐼𝐼𝑇𝑇��̇�𝜃𝑥𝑥2 + �̇�𝜃𝑦𝑦2� +

1
2
𝐼𝐼𝑃𝑃��̇�𝜑2 − 2�̇�𝜑�̇�𝜃𝑦𝑦𝜃𝜃𝑥𝑥� 

 آیند:میاز روابط زیر بدست  𝐼𝐼𝑃𝑃و  𝐼𝐼𝑇𝑇 در آن که

)4( 
𝐼𝐼𝑇𝑇 =

1
4
𝑚𝑚𝑅𝑅2 

𝐼𝐼𝑃𝑃 =
1
2
𝑚𝑚𝑅𝑅2 

همان طور که در شکل  شود اثرات ژیروسکوپی لحاظ شده است.می) مشاهده 3در رابطه ( .استبیانگر شعاع دیسک  𝑅𝑅 در آن که
)2. aتوسط فنرها و میراگرهایی در دو راستاي  هاان) قابل مشاهده است یاتاق𝑋𝑋  و𝑌𝑌  مدل شده اند که براي استخراج معادالت فرض شده

نیز صاق  هانااست که مقادیر سفتی و میرایی هر یاتاقان با یاتاقان دیگر متفاوت و این تفاوت براي دو راستا در نظر گرفته شده براي یاتاق
است اتاقان بدست آید که براي یاتاقان سمت رابتدا نیاز است تغییر شکل در مکان هر ی براي بدست آوردن انرژي پتانسیل فنرها باشد.می

 داریم: ،نشان داده شده است 1که با شماره 

)5( 𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥 − 𝐿𝐿𝜃𝜃𝑦𝑦 
𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦 + 𝐿𝐿𝜃𝜃𝑥𝑥 

 نشان داده شده است داریم: 2و براي یاتاقان میانی که با شماره 

)6( 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥 − 𝑙𝑙2𝜃𝜃𝑦𝑦 
𝑦𝑦2 = 𝑦𝑦 + 𝑙𝑙2𝜃𝜃𝑥𝑥 

 آید:می) بدست 8) و (7زمان روابط () نسبت به 6) و (5با گرفتن مشتق اول از روابط (

)7( �̇�𝑥1 = �̇�𝑥 − 𝐿𝐿�̇�𝜃𝑦𝑦 
�̇�𝑦1 = �̇�𝑦 + 𝐿𝐿�̇�𝜃𝑥𝑥 
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)8(  �̇�𝑥2 = �̇�𝑥 − 𝑙𝑙2�̇�𝜃𝑦𝑦 
�̇�𝑦2 = �̇�𝑦 + 𝑙𝑙2�̇�𝜃𝑥𝑥 

حال  باشد.می 𝑌𝑌دورانی در جهت تغییر شکل و سرعت  𝑋𝑋دورانی در جهت تغییر شکل سرعت  به ترتیب �̇�𝜃𝑦𝑦و  �̇�𝜃𝑥𝑥 در آن که
 شود:می محاسبهبه صورت زیر ) a. 2شکل (ي نشان داده شده در فنرها پتانسیلانرژي 

)9( 𝑃𝑃𝐸𝐸Spring =
1
2
𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1𝑥𝑥12 +

1
2
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1𝑦𝑦12 +

1
2
𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑥𝑥22 +

1
2
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2𝑦𝑦22 

 شود:میمعادله اتالف سیستم که به دلیل وجود میراگرها ایجاد شده است به صورت زیر محاسبه 

)10( 𝐷𝐷.𝐹𝐹. =
1
2
𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1�̇�𝑥12 +

1
2
𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1�̇�𝑦12 +

1
2
𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2�̇�𝑥22 +

1
2
𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2�̇�𝑦22 

 تواند پیچشمیو تنها  بسیار کوچک استمحور خمش . فرض شده است شودمیدر ادامه به محاسبه انرژي کرنشی محور پرداخته 
 شود.یمشود تنها انرژي کرنشی حاصل از پیچشی داشته و انرژي کرنشی حاصل از خمشی برابر صفر میداشته باشد که این امر باعث 

 :]9[ شودمیانرژي کرنشی حاصل از پیچش محور از رابطه زیر محاسبه 

)11( 𝑆𝑆𝐸𝐸Torsional = �
𝑇𝑇2

2𝐺𝐺𝐽𝐽

𝐿𝐿

0

𝑑𝑑𝑍𝑍 

 شود:میاز رابطه زیر محاسبه  𝑇𝑇که 

)12( 𝑇𝑇 =
𝐺𝐺𝐽𝐽
𝐿𝐿
𝜃𝜃𝑧𝑧 

 نیز به صورت زیر قابل محاسبه است: 𝐽𝐽و 

)13( 𝐽𝐽 =
𝜋𝜋
2
𝑟𝑟4 

) و پس از انتگرال گیري انرژي کرنشی حاصل 11رابطه ( ) در13) و (12بیانگر شعاع محور است. با جایگذاري روابط ( 𝑟𝑟 در آن که
 آید:میاز پیچش محور بدست 

)14( 𝑆𝑆𝐸𝐸Torsional =
𝐺𝐺𝐽𝐽
2𝐿𝐿

𝜃𝜃𝑧𝑧2 
 انرژي پتانسیل کل سیستم به صورت زیر قابل محاسبه است:

)15( 𝑃𝑃𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝐸𝐸Spring + 𝑆𝑆𝐸𝐸Torsional 
 :]10[ بدست آورد توان معادالت گسسته حرکت رامیبا استفاده از معادالت الگرانژ 

)16( 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜔𝜔
�
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕�̇�𝑞𝑖𝑖

� −
𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑖𝑖

+
𝜕𝜕𝐷𝐷.𝐹𝐹.
𝜕𝜕�̇�𝑞𝑖𝑖

= 𝑄𝑄𝑖𝑖 

 به صورت زیر قابل محاسبه است: 𝐿𝐿 در آن تابع الگرانژین که

)17( 𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝐸𝐸 − 𝑃𝑃𝐸𝐸 

 شوند:میبه صورت زیر تعریف سیستم  ناپاستار، و نیروها و گشتاورهاي تعمیم یافته تمختصا

)18( 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑄𝑄1 = 𝐹𝐹𝑥𝑥   
𝑄𝑄2 = 𝐹𝐹𝑦𝑦  
𝑄𝑄3 = 𝑀𝑀𝑥𝑥
𝑄𝑄4 = 𝑀𝑀𝑦𝑦
𝑄𝑄5 = 𝑀𝑀𝑧𝑧

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑞𝑞1 = 𝑥𝑥  
𝑞𝑞2 = 𝑦𝑦  
𝑞𝑞3 = 𝜃𝜃𝑥𝑥
𝑞𝑞4 = 𝜃𝜃𝑦𝑦
𝑞𝑞5 = 𝜃𝜃𝑧𝑧

 

با جایگذاري و ساده سازي مقادیر محاسبه شده و استفاده از معادالت الگرانژ معادالت گسسته حرکت به صورت زیر بدست 
 آید:می
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)19( 

𝑚𝑚�̈�𝑥 −𝑚𝑚𝑒𝑒 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̈�𝜃𝑧𝑧 − 2𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̇�𝜃𝑧𝑧 − 𝑚𝑚𝑒𝑒 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̇�𝜃𝑧𝑧2
+ (𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2)�̇�𝑥 − (𝐿𝐿𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2)�̇�𝜃𝑦𝑦 + (𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2)𝑥𝑥
− (𝐿𝐿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2)𝜃𝜃𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔2 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) 

𝑚𝑚�̈�𝑦 + 𝑚𝑚𝑒𝑒 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̈�𝜃𝑧𝑧 − 2𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̇�𝜃𝑧𝑧 − 𝑚𝑚𝑒𝑒 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̇�𝜃𝑧𝑧2
+ �𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2��̇�𝑦 + �𝐿𝐿𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2��̇�𝜃𝑥𝑥 + �𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2�𝑦𝑦
+ �𝐿𝐿𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2�𝜃𝜃𝑥𝑥 = 𝐹𝐹𝑦𝑦 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔2 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) 

𝐼𝐼𝑇𝑇�̈�𝜃𝑥𝑥 + 𝐼𝐼𝑃𝑃𝜔𝜔�̇�𝜃𝑦𝑦 + 𝐼𝐼𝑃𝑃�̇�𝜃𝑦𝑦�̇�𝜃𝑧𝑧 + �𝐿𝐿𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2��̇�𝑦 + �𝐿𝐿2𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙22𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2��̇�𝜃𝑥𝑥
+ �𝐿𝐿𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2�𝑦𝑦 + �𝐿𝐿2𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙22𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2�𝜃𝜃𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝑥𝑥 

𝐼𝐼𝑇𝑇�̈�𝜃𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝜔𝜔�̇�𝜃𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑃𝑃�̇�𝜃𝑥𝑥�̇�𝜃𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝜃𝜃𝑥𝑥�̈�𝜃𝑧𝑧 − (𝐿𝐿𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2)�̇�𝑥 + (𝐿𝐿2𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙22𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2)�̇�𝜃𝑦𝑦
− (𝐿𝐿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2)𝑥𝑥 + (𝐿𝐿2𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙22𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2)𝜃𝜃𝑦𝑦 = 𝑀𝑀𝑦𝑦 

𝐼𝐼𝑃𝑃�̈�𝜃𝑧𝑧 − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝜃𝜃𝑥𝑥�̈�𝜃𝑦𝑦 − 𝐼𝐼𝑃𝑃�̇�𝜃𝑥𝑥�̇�𝜃𝑧𝑧 + 𝑚𝑚𝑒𝑒2�̈�𝜃𝑧𝑧 + 𝑚𝑚𝑒𝑒 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̈�𝑦 − 𝑚𝑚𝑒𝑒 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) �̈�𝑥 +
𝐺𝐺𝐽𝐽
𝐿𝐿
𝜃𝜃𝑧𝑧

= 𝑀𝑀𝑧𝑧 
را به  هاآنشود معادالت حرکت بدست آمده غیر خطی هستند. براي حل معادالت باید می) مشاهده 19طور که در رابطه (همان 

ماتریسی  شکل شود.میپرداخته  هاآنکرده و سپس به حل معادالت را خطی سازي ابتدا ماترسی نوشت که براي این منظور  شکل
 آید:میمعادالت حرکت به صورت زیر بدست 

)20( [𝑀𝑀]�⃗̈�𝑥 + [𝐶𝐶]�⃗̇�𝑥 + [𝐾𝐾]�⃗�𝑥 = �⃗�𝐹 
 

)21( 

𝑀𝑀11 = 𝑀𝑀22 = 𝑚𝑚 
𝑀𝑀33 = 𝑀𝑀44 = 𝐼𝐼𝑇𝑇  
𝑀𝑀55 = 𝐼𝐼𝑃𝑃 + 𝑚𝑚𝑒𝑒2 

𝑀𝑀15 = 𝑀𝑀51 = −𝑚𝑚𝑒𝑒 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) 
𝑀𝑀25 = 𝑀𝑀52 = 𝑚𝑚𝑒𝑒 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧)  

[𝑀𝑀] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑀𝑀11 0 0 0 𝑀𝑀15

0 𝑀𝑀22 0 0 𝑀𝑀25
0 0 𝑀𝑀33 0 0
0 0 0 𝑀𝑀44 0
𝑀𝑀51 𝑀𝑀52 0 0 𝑀𝑀55⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

)22( 

𝐶𝐶11 = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2              𝐶𝐶22 = 𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2         
𝐶𝐶33 = 𝐿𝐿2𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙22𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2      𝐶𝐶44 = 𝐿𝐿2𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙22𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2 
𝐶𝐶23 = 𝐶𝐶32 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦2 
𝐶𝐶14 = 𝐶𝐶41 = −(𝐿𝐿𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥2) 
𝐶𝐶34 = −𝐶𝐶43 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝜔𝜔 
𝐶𝐶15 = −2𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) 
 𝐶𝐶25 = −2𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧) 

[𝐶𝐶] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐶𝐶11 0 0 𝐶𝐶14 𝐶𝐶15
0 𝐶𝐶22 𝐶𝐶23 0 𝐶𝐶25
0 𝐶𝐶32 𝐶𝐶33 𝐶𝐶34 0
𝐶𝐶41 0 𝐶𝐶43 𝐶𝐶44 0
0 0 0 0 0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 

)23( 

𝐾𝐾11 = 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2           𝐾𝐾22 = 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2 
𝐾𝐾33 = 𝐿𝐿2𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙22𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2 

𝐾𝐾44 = 𝐿𝐿2𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙22𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2               𝐾𝐾55 =
𝐺𝐺𝐽𝐽
𝐿𝐿

       
𝐾𝐾23 = 𝐾𝐾32 = 𝐿𝐿𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦2 
 𝐾𝐾14 = 𝐾𝐾41 = −(𝐿𝐿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑙𝑙2𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥2) 

[𝐾𝐾] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐾𝐾11 0 0 𝐾𝐾14 0

0 𝐾𝐾22 𝐾𝐾23 0 0
0 𝐾𝐾32 𝐾𝐾33 0 0
𝐾𝐾41 0 0 𝐾𝐾44 0

0 0 0 0 𝐾𝐾55⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 :استمحاسبه قابل  نیروهاي خارجی به صورت زیر بردارو 

)24( �⃗�𝐹 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐹𝐹𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔2 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧)
𝐹𝐹𝑦𝑦 + 𝑚𝑚𝑒𝑒𝜔𝜔2 sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝜃𝜃𝑧𝑧)

𝑀𝑀𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑦𝑦
𝑀𝑀𝑧𝑧 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫
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 ارائه نتایج حل معادالت و  -3

 :داریم) 20معادله (یافتن فرکانس هاي طبیعی سیستم، با استفاده از  براي
)25( det{−𝜔𝜔2[𝑀𝑀] + 𝑠𝑠𝜔𝜔[𝐶𝐶] + [𝐾𝐾]} = 0 

ه سازي و حل عددي از نیروها و گشتاورهاي خارجی صرف نظر شده و مقدار خروج از مرکز نیز برابر صفر در نظر گرفته یبراي شب
 ) قابل مشاهده است:1شود. مشخصات و پارامترهاي سیستم براي حل عددي در جدول (می

 مشخصات سیستم روتور اورهنگ در حل عددي. 1 جدول

 مقدار پارامتر
 𝒌𝒌𝒌𝒌 187.7 جرم متمرکز دیسک

𝒌𝒌𝒌𝒌 7850 جرم حجمی 𝒎𝒎𝟑𝟑�  
 𝒎𝒎 0.39 شعاع دیسک
 𝒎𝒎 0.15 شعاع محور
 𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 206 مدول یانگ
 𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 77 مدول برشی

یفاصله یاتاقان سمت راست با یاتاقان میان   𝒍𝒍𝟏𝟏 4.2 𝒎𝒎 
فاصله یاتاقان میانی تا مرکز دیسک   𝒍𝒍𝟐𝟐 5.4 𝒎𝒎 

𝒌𝒌𝒙𝒙𝒙𝒙𝟏𝟏 95.36 𝒌𝒌𝒌𝒌  سفتی 𝒎𝒎�  
𝒌𝒌𝒚𝒚𝒚𝒚𝟏𝟏 136.25 𝒌𝒌𝒌𝒌  سفتی 𝒎𝒎�  
𝒌𝒌𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐 90.24 𝒌𝒌𝒌𝒌  سفتی 𝒎𝒎�  
𝒌𝒌𝒚𝒚𝒚𝒚𝟐𝟐 134.98 𝒌𝒌𝒌𝒌  سفتی 𝒎𝒎� 
.𝒄𝒄𝒙𝒙𝒙𝒙𝟏𝟏 9.089 𝒌𝒌  میرایی 𝒔𝒔 𝒎𝒎�  
.𝒄𝒄𝒚𝒚𝒚𝒚𝟏𝟏 30.922 𝒌𝒌  میرایی 𝒔𝒔 𝒎𝒎�  
.𝒄𝒄𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐 9.112 𝒌𝒌  میرایی 𝒔𝒔 𝒎𝒎�  
.𝒄𝒄𝒚𝒚𝒚𝒚𝟐𝟐 31.085 𝒌𝒌  میرایی 𝒔𝒔 𝒎𝒎�  

 𝒓𝒓𝑮𝑮𝒎𝒎  3000 – 0 سرعت دورانی سیستم
 

 است. ارایه شده) 3در شکل (پس از جایگذاري مشخصات سیستم و حل معادالت نمودار کمبل 

 
 .نمودار کمبل .3شکل 
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 ) قابل مشاهده است.4دهاي اول و دوم در شکل (وبزرگنمایی شده نمودار کمبل براي نشان دادن م

 
 .بزرگنمایی شده نمودار کمبل .4شکل 

و سرعت بحرانی دوم سیستم  (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚) 80.337 سرعت در 7براي حالت پسرو) سرعت بحرانی اول سیستم 4شکل ( با توجه
 رخ داده است. (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚) 97.728در سرعت  8براي حالت پیشرو

  
(b). mode 2 (a). mode 1 

 .سیستم تاثیر پارامتر جرم بر روي سرعت بحرانی .5شکل 

شود هر چه میزان جرم دیسک افزایش یابد فرکانس طبیعی سیستم کاهش یافته و می) مشاهده 5همان طور که در شکل (
  متعاقبا سرعت بحرانی سیستم نیز کاهش یافته که این تغییرات براي مودهاي اول و دوم سیستم نشان داده شده است.

فاصله یاتاقان میانی  و 𝑙𝑙1 یاتاقان میانی فاصله یاتاقان سمت راست با) به بررسی تاثیر تغییر پارامترهاي طول از جمله 6در شکل (
 فاصله یاتاقان سمت راست با یاتاقان میانیتاثیر ) a. 6شکل (پرداخته شده است.  (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚) 100در سرعت دورانی  𝑙𝑙2 تا مرکز دیسک

𝑙𝑙1 دهد که هر چه این فاصله زیاد شود فرکانس طبیعی سیستم نیز افزایش یافته و این نشان دهنده این است که پایداري را نشان می

7 Backward 
8 Forward 
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دهد که با افزایش این فاصله، فرکانس را نشان می 𝑙𝑙2 فاصله یاتاقان میانی تا مرکز دیسک تاثیر) b. 6شکل (سیستم افزایش یافته است. 

 یابد.دهد که پایداري سیستم کاهش مییافته و این نشان می طبیعی سیستم کاهش

  
(b) (a) 

 .فرکانس طبیعی سیستمبر  طولتاثیر پارامتر  .6شکل 

 جمع بندي -4

. پس از مدلسازي معادالت حاکم با استفاده از روش در این مقاله رفتار ارتعاش جانبی و پیچشی یک روتور اورهنگ مطالعه شد
گردید سپس با جایگذاري پارامترهاي سیستم، پاسخ دینامیکی سیستم بدست آمد که این پاسخ ها در نمودار کمبل الگرانژ استخراج 

. در ادامه به بررسی تاثیر ارائه شد. با استفاده از نمودار کمبل سرعت هاي بحرانی اول و دوم براي دو حالت پسرو و پیشرو بدست آمد
دیسک بر سرعت بحرانی و تاثیر طول هاي روتور بر فرکانس هاي طبیعی سیستم پرداخته شد. پارامترهاي سیستم از جمله تاثیر جرم 

فاصله یاتاقان میانی  و 𝑙𝑙1 فاصله یاتاقان سمت راست با یاتاقان میانی، دهد که مقدار جرم دیسکمینشان  ي ارائه شدهنتایج و نمودارها
 دارد.بر روي فرکانس هاي طبیعی سیستم  قابل مالحظه ايتاثیر  𝑙𝑙2 تا مرکز دیسک
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